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Szeptem-
ber 4-6-án le-

zajlottak a XXI. 
Deszki Faluna-

pok. Az idei év nagy újítása 
volt, hogy kihasználva a gyönyörű 
nagy sátrunkat, a Deszki Szaba-
didőparkban kerültek megrende-
zésre a pénteki és a szombati napok 
programjai is. Persze nem egészen, 
hiszen szintén újításként, pénte-
ken, a frissen átadott gyönyörű 
Népi Hagyományőrző és Közös-
ségi Házban volt idén a Falunapi 
kiállításunk, ami egy nagyon szép 
viseletkiállítás volt. A Falunapok 
ünnepélyes megnyitójára tehát 
a Szabadidő Park nagy sátrában 
került sor, amikor átadásra kerül-
tek az idei kitüntetések, gratulálok 
minden érintettnek! Ter-
mészetesen 

ezen a napon 
sem hagytuk unat-

kozni a családokat, hiszen 
a népi játszóház, az ugrálóvár, a 
söprögető és a rodeóbika már bir-
tokba vehető volt a kicsiknek-na-
gyoknak! Sőt, aki szeretett volna, 
kisvonattal is körbejárhatta a fa-
lut! 18:30-kor a Blues Bell nevű 
formáció vette át a színpadot, akik 
kellemes hangulatot alakítottak ki 
a sátorban. Őket a „Fret and Tet” 
nevű belga énekegyüttes követte, 
majd 21 órakor pedig nem más 
lépett színpadra, mint a Dolly Roll, 
akik legjobb dalaikat hozták el, 
csak a deszkieknek! Dollyék után 
DJ Xandro-val utcábáloztak a leg-
kitartóbbak hajnalig. 

Szeptember 5-én, szombaton, 
zenés lovas fogatok ébresztették a 
falut. A hagyományokhoz hűen, 
idén sem maradt el a horgászver-
seny, a XIII. Nemzetközi Szalma 

Zoltán Kézilabda Emléktorna 
és a Szomszédoló sem; a Sza-
badidő parkban pedig a már 
említett népi játszóház, ugrá-
lóvár, arcfestés, hennázás, csil-
lámtetoválás, kézműveskedés 
és minden földi jó várta a 
gyerekeket! A felnőttek pe-
dig válogathattak a büfé 
kínálatából amellett, hogy 
kipróbálhatták a rodeó-
bikát, az íjászatot, illetve 
megnézhették „felülről 
Deszket” az emelődarus 
Falunézés alatt.  Le-

hetett kóstolni is a XVI. 
Polgármesterek Nemzetközi Fő-

zőversenyén, illetve 
tortát díszíteni a IV. 
Tortaparádén. Mind-
két nap válogathat-
tunk a helyi termékek 
bemutatóján és vásárán, 
sőt még motorokat is 
csodálhattunk délután. 
Idén is volt Újszülöttek fa-
ültetése, ahol 39 csöppség 
„vert gyökeret” Deszken. A gyere-
keket a Juhász zenekar is várta a 
színpad elé gyermekműsorával, de 
a Csibész kutyaiskola bemutatója 
és az óriásbuborékozás is nagyon 
tetszett mindenkinek! Láthattunk 
a színpadon ugrálóköteles bemu-
tatót; ebben az évben is volt „Deszk 
Parádé” és „Mással Szórakozza-
tok” vetélkedő is, majd 17 órától a 
„Miénk a Színpad” nevet viselő 
kulturális műsort 
láthatták az érdek-
lődők.  A kulturális 
műsort táncház kö-
vette, majd 20:30-tól 
színpadra lépett és 
hatalmas bulit csinált 
az Animal Cannibals! 
A gyönyörű tűzijáték 
után a Party Art’s OK 
zenekar felelt a jó han-
gulatért. Vasárnap 10 
órától Szent Misével, 11 
órától pedig a Cantabella 
Női Kar Ünnepi hangver-
senyével zárult a rendez-
vény a Római Katolikus 
Templomban. 

Összességében úgy 
gondolom, hogy az idő-

j á r á s 
kegyes volt velünk, 

a felhők ellenére nagyon sokan 
látogattak el a XXI. Deszki Falu-
napokra, és aki kint volt (és akit 
láttam), jól érezte magát. Nekünk, 
szervezőknek ez a legfontosabb, 
hisz a mosolygós arcokért dolgo-
zunk. Találkozzunk jövőre is, a hu-
szonkettediken! :)

Varga Krisztina
művelődésszervező

Sokadjára öltözik ün-
neplőbe egy óra erejéig a 
hivatal. Az idehaza élő, vagy külföldön magyarként hazavágyó honfitár-
saink időről időre úgy döntenek, hogy Deszken kívánják letenni az esküt 
- érvényesítve ezzel honosításukat. Keveseket érintő, mégis szép pillanatai 
ezek településünknek.  Most Fárbás József, Seregély Vilma és Marusinsky 
Andrea mondta el az eskü szövegét Király László polgármester előtt, meg-
ható ünnepség és köszöntés keretében. Sok sikert, jó egészséget és boldo-
gulást kívánunk mindhármuknak! 

Újabb állampolgársági eskü Deszken

Óvónők csapata a 

“Mással szórakozzatok” vetélkedőn

 A kübekháziaké volt a legszebb főzőhely 

 Kerepetye a színpadon 

 Babafa ültetés – Stadlerné Évával 
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Szerkesztőség kérdez – polgármester válaszol
– Polgármester Úr! Lement az idei falunapok összes rendezvénye, hogyan értékeli?
– Ahogy azt már az előző számban jeleztem, néhány változást terveztünk a lebonyolításban, elsősor-

ban a pénteki napot érintette ez. Természetesen, mint minden új bevezetésénél, itt is volt némi kavaro-
dás, hiszen a szokás nagy úr. Sok kedves vendégünk nem olvasta el a meghívót, és az ünnepi műsorra 
nem jött el, hanem a szokásokhoz híven az állófogadással kezdte a rendezvénysorozatot. Jövőre kicsit 
jobban felhívjuk erre a figyelmet – de ezzel együtt elmondhatjuk, nagyon jól sikerült a 2015-ös falunap 
mindhárom napja.

A fogadásra talán még sosem fogadták el ennyien a meghívásunkat, és ez külön megtisztelő, hiszen 
azokat a vállalkozókat, cégvezetőket, intézményvezetőket és civil szervezetek vezetőit invitáltuk, akik 
egész évben támogatják a közösséget. Hálásak vagyunk nekik a segítségért és örülünk, hogy velünk 
ünnepeltek!

Az egész szervezéséért külön köszönettel tartozunk Bene Ildikónak, a rendezvény főszervezőjének 
és Szabóné Sarkadi Szilvia, kft vezetőnknek. Ez közös munka, így természetesen a faluház, a kft és a 

hivatal minden kollégájának is szól ez a hála, kitettek magukért, és azért, hogy az eddigi legkevesebb idegeskedéssel járó falunapi szervezésen lehessünk 
túl. Megint sokat tett az eredményes lebonyolításért a nyugdíjas klub, az iskola és az óvoda kollektívája, valamit sok egyesületünk. Köszönöm szépen 
ismét, és ezúton is az állandó tettre készségüket! Köszönjük a baráti körnek, és a többi vendéglátó családnak, akik a nagy létszámú belga, oroszhegyi és 
igazfalvi vendégeknek voltak megint igazi házigazdái!

KITÜNTETÉSEK  
A települési kitüntetések jó helyre kerültek 

az idén is. Díszpolgári posztumusz címet ado-
mányozott a testület Jankovich Sándor, Deszk 
község 1882-ben megválasztott jegyzőjének, 
akiről a legtöbben semmit nem tudnak, pedig 
rengeteget tett a település fejlődéséért. A Desz-
ki Tükör hasábjain szeretnénk bemutatni az ő 
munkásságát, és hónapról hónapra azokét is, 
akik Deszkért sokat tettek, így az emlékpark 
kopjafáin kaptak méltó helyet, réztáblába vésve 
életük jelentős állomásait, áldozatos munká-
juknak, a közösségre nézve felejthetetlen gyü-
mölcseit. 

Deszk Községért kitüntetést idén három sze-
mély kapott, amire még nem igen volt példa egy 
éven belül. A civil szervezetek és alapítványaink 
javaslata mellé egységesen állva adományozta 
a testület e kitüntető címet Tóth Gábornak, a 
néptánc oktatásban elért elévülhetetlen mun-
kájáért. A testület egyhangú szavazata alapján 
ugyanezt a megtisztelő címet adta Goda Ka-
talinnak is. Goda Kata társadalmi munkában 
oktatja gyermekeinket a néptáncra, és elvitat-
hatatlanul legalább akkora részt vállalt a ha-
gyományőrzés területén, mint párja, kollégája 
– Tóth Gábor. Szeretettel gondolunk mindket-
tőjükre, és reméljük, még 
évtizedekig g a z d ag ítj a 

k i t a r t ó 
munkájuk 

Deszk kö-
z ö s s é -

gét!

Ugyanezt a címet kapta Michel Casteur 
polgármester úr is, Ninove testvértelepülé-
sünk első embere, aki 2009 óta vezeti a belga 
testvérvárost. Ez idő alatt kiemelkedően sokat 
tett a kapcsolat elmélyítéséért, a barátság erősí-
téséért. Polgármesterként ez az idei volt utolsó 
látogatása, hiszen egy hónap múlva átadja a sta-
fétát – és reményeink szerint ennek a 2004-re 
visszanyúló kapcsolatnak az ápolását, tovább 
éltetését is. 

Az a példátlanul aktív közösségi élet, ami 
Deszket jellemzi, minden évben újabb, és újabb 
személyek iránti tiszteletünk kifejezésére sar-
kall bennünket. A falunap ünnepi műsorában 
idén is sokan kaptak települési kitüntetéseket, 
a közösségek elismerését nyugtázó díszokle-
veleket és virágokat. Idén a deszkiek és a ven-
dégeink előtt mondtunk köszönetet Hauke 
Haenselnak, Alice Domaschke kisasszonynak 
és Ács Józsefnek a Pirna-Königsteini 20 éves 
kapcsolat ápolásáért. 

Közművelődési díjat adományoztunk a Bá-
nát Szerb Kulturális Közhasznú Egyesület tam-
bura zenekarának, közösségi munkavégzésért 
díjat pedig Csurelné Bagóczki Margitnak, a 
Deszki Nyugdíjas Klub vezetőjének.

Díszoklevéllel köszöntük meg képviselő tár-
saimmal a közösségeikben végzett áldozatos 
munkáját Nagy Erikának, Tóth Istvánnénak, 
Bárdiné Fülöp Piroskának, Sztanojev Miklós-
nak és Zika Lászlónak. Szekeres Rékát és Mol-
nár Mónikát sporteredményeik elismeréséért 
hívtuk a színpadra, míg a legfiatalabb deszki-

ként Sziráki Janka Kingát, a legidősebb lakos-
ként pedig Stumpf Emilt és Kószó Istvánnét 
köszöntöttük. 

Rajki Mihály Károlynénak 30 éves, Deszken 
töltött munkáját Hűség Deszkért díjat adomá-
nyoztunk.

A kitüntetések mellett színes kavalkád és az 
esőmentes időjárás várta a kilátogatókat, akik 
minden eddiginél többen voltak. 37 német, bel-
ga, szerb, erdélyi és hazai polgármester 51 bog-
rácsban próbálta elhitetni a zsűrivel, hogy az ő 
települése a legjobb. Dr. Lampert Mónika volt 
belügyminiszter asszony jegyzőként a XV. ke-
rületnek igyekezett dicsőséget szerezni. Bará-
tokra biztosan talált, ahogy a többi polgármes-
ter is, akik elismeréssel szóltak a szervezésről, 
miközben az algyői sült halat, a finom pörköl-
teket és egymás borait, pálinkáit kóstolgatták.

Tortadíszítő verseny, Dolly Roll és Animal 
Cannibals koncert, szomszédoló sport prog-
ram, kutyabemutató, kézilabda torna, horgász-
verseny, utcabál, játszóház, Deszk parádé fel-
vonulás, csodás Cantabella templomi koncert 
és 39 babafa ültetése színesítette a három napi 
program kavalkádot. Biztos vagyok benne, 
hogy mindenki talált kedvének valót.

Igen! Elmondhatjuk és mondjuk is el min-
denkinek – sikeres falunapoknak örülhetett 
szervező, vendég és résztvevő szeptember első 
hétvégéjén Deszken, ahol megint csak történt 
valami!

 Michel Casteur 

 Hauke Haensel és a Pirnai csapat  Goda Kata és Tóth Gábor. 
 Jár a csók és tőlünk a tisztelet! 
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Szerkesztőség kérdez – polgármester válaszol

– A második hétvégén Ajvár fesztivál várta a paprikából készült szerb csemege, a népzene és a tánc kedvelőt. Önt nem láttuk a rendez-
vényen, mi volt az oka?

– Sajnálatomra nem tudtam részt venni a település második legnagyobb fesztiválján, mivel Oroszhegyre volt meghívásunk, a Szilvanapokra. Ka-
rácsonyiné Fehérvári Szilvia, Sillóné Varga Anikó és Zsurkán Ferenc képviselőkkel, Bene Ildikó és Tóth Gábor által vezetett, összevont Kerepetye és 
Borbolya tánccsoporttal voltunk a Hargita lábánál péntektől vasárnapig. Sajnáljuk, hogy kimaradtunk a sokakat vonzó Ajvár fesztiválból, de remélem a 
gyerekeink és a velünk tartó pár család számára egyaránt szép emlékeket adott az erdélyi út is. Brczán Krisztifor alpolgármester úr a deszki rendezvény 
házigazdájaként és engem helyettesítve is maradéktalanul – és nálam avatottabbként is – helyt állt a sikeres második hétvégi programon. Nem szívesen 
hagytam ki, és hallva az élménybeszámolókat, még inkább fáj a szívem, de ennek az édes kötelességnek is 
eleget kellett tennünk, viszonozva a negyven fős falunapi látogatását Oroszhegy testvértelepülésünknek. 
Azt hiszem, ilyenkor igaz a mondás, hogy – az egyik szemem sír, a másik nevet!

Polgármester Úr!
Köszönjük a válaszadást!  

Szerkesztőség

Deszk Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete 
pályázatot hirdet a Deszk, 
Semmelweis u. 12/a szám alat-
ti bérházban megüresedett 1 
db 77 m2-es első emeleti 2,5 
szobás költségalapú bérlakás 
legfeljebb 5 évre történő bér-
beadására. 

Pályázat benyújtási hatá-
ridő: 

2015. október 2.
Elbírálási határidő: 2015. 

október 5.
A pályázaton részt vehet-

nek:
– a pályázatot benyújtó 

személy magyar állampolgár, 
valamint a munkavállalók Kö-
zösségen belüli szabad moz-
gásáról szóló 1612/68/EGK 
tanácsi rendeletben meghatá-

rozott jogosulti körbe tartozó 
személy, amennyiben az ellátás 
igénylésének időpontjában ér-
vényes tartózkodási engedély-
lyel rendelkezik.

– pályázó vagy a vele 
együttköltöző házastársának, 
közeli hozzátartozójának tu-
lajdonában, haszonélvezeté-
ben, bérletében, nincs másik 
beköltözhető lakása.

– pályázónak az adott lakás 
pályázati kiírásának időpont-
jában Deszk Község Önkor-
mányzata felé lakbér vagy bár-
mely más jogcímen hátraléka, 
tartozása nem áll fenn,

– pályázó és a vele együtt 
költöző családtagjai havi átla-
gos nettó összjövedelemének 
33%-a fedezi a megpályázott 
lakás havi lakbérét

– 77 m2  alapterületű lakás 
esetén 150.000.- Ft összegű 
óvadék megfizetése 

77 m2 alapterület, 
komfortfokozata: összkom-

fortos
bérbeadás jogcíme: költsé-

galapú
lakbér 46.200,- Ft/hó, to-

vábbi években a képviselő-tes-
tület által meghatározottak 
szerint, valamint + 4000 Ft/hó 
külön szolgáltatási díj

A pályázatokat Deszk Köz-
ség Polgármesteréhez (6772 
Deszk, Tempfli tér 7.) POS-
TAI ÚTON KELL BENYÚJ-
TANI 2015. OKTÓBER 
2-IG a Polgármesteri Hiva-
talban beszerezhető pályázati 
adatlap kitöltésével.

Érdeklődni: 
62/571-580-as telefonszá-

mon 

Köszönöm szépen településünk és önkor-
mányzatunk nevében azoknak, akik mun-
kájukkal, felajánlásaikkal, vagy anyagi tá-
mogatásukkal segítették a falunapok sikeres 
lebonyolítását! Köszönjük főtámogatóink-
nak, a PEDO Kft-nek és a TAUGÉP Kft-nek!

Akiknek személy szerint köszönettel 
tarozunk: Albert Huszár Ferenc, Balogh Jó-
zsef, Bakacsi Róbert, Balázs Antal - Garden 
Deszk, Bástya Étterem - Szöllősi család, Bács-
kai Dániel, Batkiné Terike, Benczik László, 
Bertók Péter, Béres Ferenc, Borkáné Zsuzsa, 
Börcsök Gábor, COOP Szeged Zrt., Csong-
rád Megyei Településtisztasági Nonprofit 
Kft., Csabai Zoltán, Csanádi László, Csikós 
András és Csikósné Kurucz Erzsébet, DÉL-
ÚT Kft., Deszki Gazdák Vadásztársasága, Dr 
Ujhelyi István, Égető Zsolt, Frányó József és 
Frányó Zoltán, Görbe Ferenc, Haluska Zsolt 
és Andrea, Hodács Zoltán - Szatymaz, Husz-
ti Mihály, Illés Gergő - K2 tortabevonó, Dr. 
Irsai Olivér, Kaliczka Istvánné, Kardos Dit-
ke, Király András, Király Ferenc és Kovács 
Mónika, Kiss Gyula, Kócsó Zoltánné, Kószó 
István, Kovács Csaba, Kovács József, László 
Sándor, Magyar Béla, Mányi Mátyás, Mé-
száros Ferenc, Nagy Péter - Szőregi Gazda-
bolt, Nyerges Zoltánné, Pajcsin Anita, Schaff 
Gyöngyi, Szabó András, SZEFA Kft., Szegedi 
Víziközmű Működtető és Fejlesztő Zrt., Szil-
ágyi Imre, Szilágyi Zoltán, Szűcs Ferenc, Turi 
István - TANKER Kft., TISZA HOTEL, Tóth 
László, Tóth Zita, Tóth Ferenc, Tóth Viktor, 
Tóthné Erzsi, Törökné Piroska, Varga Gábor, 
Vikor Gábor, Vikorné Nádasdi Ilona.

Király László polgármester

Pályázati FelhívásFalunapi Köszönet

Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. augusztus 13-ai ülésén a követ-
kező határozatokat hozta: 

A Képviselő-testület elfogadta a polgármester tájékoztatóját a két ülés között végzett munkáról, a 
községet érintő fontosabb eseményekről és az önkormányzati pályázatokról, valamint a tájékozta-
tót a lejárt határidejű határozatokról. Jóváhagyta az egészséghét szeptemberi programjait. A Maja-
kovszkij utca lakóitól beérkezett utcanév ajánlások összegzése is megtörtént a következő eredmény-
nyel: Ősz elnevezés 11 db javaslat, Tavasz elnevezés 2 db javaslat, Maja elnevezés 9 db javaslat. Az 
előbbiek figyelembe vételével a szeptemberi ülésen dönt a Testület a Majakovszkij utcanév módo-
sításáról. Döntés született még kiegészítő normatív támogatási pályázat benyújtásáról, valamint az 
épület energetikai pályázatokkal kapcsolatos tájékoztató elfogadásáról.

Döntött a testület a falunapi kitüntettek személyéről is.
Dr. Altmayerné Dr. Kocsis Anita jegyző

Tájékoztató testületi ülésről
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Az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma megbízásából az 
Emberi Erőforrás Támogatáskez-
elő nyílt pályázat keretében meg-
hirdeti a 

BURSA HUNGARICA
Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási 
hallgatók számára a 2015/2016. 
tanév második és a 2016/2017. 
tanév első félévére vonatkozóan.

Deszk Község Önkormányzata 
csatlakozott az ösztöndíjpályá-
zathoz. A pályázat beadásának 
feltételei felől érdeklődhetnek 
a Deszki Polgármesteri Hivatal 
6-os szobájában, illetve a www.
emet.gov.hu oldalon.

A Bursa Hungarica Felsőokta-
tási Önkormányzati Ösztöndíj-
rendszer célja az esélyteremtés 

érdekében a hátrányos helyzetű, 
szociálisan rászoruló fiatalok 
felsőfokú tanulmányainak tá-
mogatása.

A program keretében olyan 
szociálisan hátrányos helyzetű 
felsőoktatásban résztvevő hallga-
tóknak folyósítható az ösztöndíj, 
akik a települési önkormányzat 
illetékességi területén lakóhellyel 
rendelkeznek, felsőoktatási intéz-
ményben (felsőoktatási hallgatói 
jogviszony keretében) teljes ide-
jű (nappali tagozatos) képzés-
ben vesznek részt. 

A pályázat benyújtásának ha-
tárideje: 

2015. november 09.

Király László sk.
   polgármester

Az első deszki emlékparkunkban elhelyezett 
kopjafákon azon személyek nevei olvashatók, 
akik sokat tettek településünkért, Deszkért. Új 
sorozatunkban Őket szeretnénk bemutatni ol-
vasóinknak.

ZSIDÓVÁRI 
JANKOVICH SÁNDOR

Zsidóvári Jankovich Sándor, Deszk község 
1882–ben megválasztott jegyzője, aki 30 évig 
gyakorolta tisztségét. Nagy volumenű, széles 
látókörű hivatalnok, és haladó gondolkodá-
sú, felelős hivatalvezetője volt Deszknek, aki 
jegyzősége alatt felvirágoztatta a települést. 
Hivatási iránti elkötelezettsége, a közért való 
szüntelen tenni akarás és a végtelen munka-
bírás jellemezte kiváló férfiút. Postát és tele-
fonállomást állított fel, Ő szervezte meg tele-
pülésünkön csendőrséget, 8 tantermes állami 
elemi iskolát és óvodát, az akkori polgári kört, 
levente egyesületet, önkéntes tűzoltó egyesü-
letet, kutakat fúratott a település vízellátása 

érdekében, magyar és szerb olvasókört szer-
vezett. A Deszk mellett fekvő vasúthoz vezető 
utat és vasútállomást építetett - ínségmunká-
val. Nevéhez fűződik a Községháza építése is. 
Neki köszönhetően 1891-ben Deszken Szegé-
nyügyi Bizottságot alapítottak báró Gerliczy 
Ferenc nagybirtokossal, Stevánov Obrád bí-
róval, az akkori Lelkésszel, valamit egy tanító-
val. Ezek mind egy jeles ember ténykedésének 
eredményei, egy kivételes hivatalnoké, akinek 
neve eddig nem szerepelt a településünk di-
csőségtábláin. 

Jegyzősége alatt a község intézményrend-
szere és a település arculata egy modern tele-
pülés képét kezdte mutatni. Ennek kiépítésé-
ben elévülhetetlen érdemei vannak, melyek 
messze túlmutatnak hivatása gyakorlásán, így 
hivatalnokként és emberként is beírta magát 
Deszk község történelmébe.

Tisztelettel őrizzük emlékét a 2015. szep-
tember 4-én neki adományozott posztumusz 
díszpolgári kitüntetéssel.

Szerk.

HÍRDETMÉNY  
- BURSA HUNGARICA

Tisztelgés elődeinknek 

Nagy örömünkre a Deszki Falunapokon nép-
tánc csoportjaink oktatói, Tóth Gábor és Goda 
Katalin Deszk Községért kitüntetést kapott. 
Ezzel még nem lett vége a néptánc „berkeken” 
belüli díjaknak, hiszen Nagy Erika az alapítvá-
nyunknál végzett munkájáért köszönő oklevél-
ben részesült. 

Gratulálunk nekik és a többi díjazottnak is!
Deszk Község Népművészetéért 

Alapítvány kuratóriuma

Gratulálunk!

HÁZTARTÁSI 
ÉS KERTIGÉP
GYORSSZERVÍZ

 Hűtők, fagyasztók
 Mosó és 
 mosogatógépek
 Egyéb háztartási 

gépek
 Kerti gépek
 Kerékpárok
 Kismotorok javítása

Tel:+3620/2833-730
Deszk, Alkotmány u. 51.

fűnyírást

VÁLLALOK!

30/659-7721
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Versenyeredmények
HORGÁSZVERSENY
1. helyezett: Ficánka (Deszk) csapat
tagjai: Kolompár István, Márki Árpád, Bálint János, 
kifogott mennyiség: 34,9 kg
2. helyezett: Durbincs (Deszk) csapat
tagjai: Holik József, Lele Ferenc, Nagy Zoltán, 
kifogott mennyiség: 15,15 kg
3. helyezett: Taugépes kormoránok csapat (Ferencszállás-Deszk)
tagjai: Szóráth Attila, Licsauer Zoltán, Puskás Attila, 
kifogott mennyiség: 14,25 kg
A versenyen 27 csapat 81 fővel indult, a kifogott összes hal mennyiség: 
168,85 kg volt.

Marhapörkölt kategória
1. helyezett: 
Ásotthalom - Toroczkai László
2. helyezett: 
Déli Napfény LEADER 
- Dr. Dobó Katalin
3. helyezett: 
Budapest XV. ker. 
- Dr. Lamperth Mónika
különdíj: 
Szeged - Dr. Ujhelyi István

Birkapörkölt kategória
1. helyezett: 
Sándorfalva 
- Gajdosné pataki Zsuzsanna
2. helyezett: 
Üllés 
- Nagy Attila Gyula
3. helyezett: 
Árpádhalom
- Szarka Attila
Egyéb kategória
1. helyezett: 
Haltál - Baks, Búza Zsolt
2. helyezett: 
Grilltál - Deszki Szerb Önkor-
mányzat, Adamov Csedomir
3. helyezett: 

3 in 1 pörkölt - Pitvaros, Radó 
Tibor
különdíj: 
Parasztragu - Balástya, 
Ujvári László
különdíj: 
Győztes leves 
- Pirna, Hauke Haensel

„Legjobb külföldi 
szakács” különdíj: 
Marhapörkölt - Oroszlámos, 
Dragan Nedeljkov
    
   Vlaamse Hutsepot - Ninove, 
Michel Casteur

„Deszkiek kedvenc halsütő-
je” 
különdíj: 
Algyő
„Legszebb főzőhely”: 
Kübekháza
„Közönségdíj”: 
Budapest XV. ker. 
- Dr. Lamperth Mónika
„Vigaszdíj”: 
Nagyér - Lőrincz Tibor
Tiszasziget - Ferenczi Ferenc

NŐK:
1. Algyő  
2. Deszk  
3. Bácsalmás
FÉRFIAK:
1. FKSE Junior 
2. Deszk  
3. Bácsalmás
NŐI:
gólkirály: 
Paska Nikolett - Deszk

legjobb kapus: 
Juhász Szilvia - Bácsalmás
legjobb játékos: 
Szanela Tumbasz - Algyő
FÉRFI:
gólkirály: 
Patocskai Krisztián - FKSE
legjobb kapus: 
Balogh László - Bácsalmás
legjobb játékos: 
Szalma Zoltán – Deszk

DESZK PARÁDÉ
1. helyezett: Vándor-lók, 
 nyereményük: 30.000 Ft
2. helyezett: Kszedi Indiánok,
 nyereményük: 20.000 Ft

MÁSSAL  
SZÓRAKOZZATOK!
1. helyezett: Óvónők csapata
2. helyezett: Bánát csapat
3. helyezett: Tanárok csapata
4. helyezett: DeszkaSzínház csa-
pat

XIII. SZALMA  
ZOLTÁN KÉZILABDA EMLÉKTORNA

XVI. POLGÁRMESTEREK  
NEMZETKÖZI FŐZŐVERSENYE
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A XXI. Deszki Falunapok zárórendezvényére vasárnap került sor: 
az ünnepi szent mise után a Cantabella Női Kar közel 1 órás koncer-
tet adott, amire eddig még nem volt példa. Láthattuk, hallhattuk őket 

sokszor és sok helyen, de ilyen színes és hosszú repertoárral most álltak 
elő először! Csodálatos volt! Kodály Zoltán, Mozart, Brahms és Verdi… 
és mindezt úgy kellett végighallgatnunk, hogy nem tapsolhattunk! (Az 
előadásról hangfelvétel készült, így megkértek minket, hogy csak a vé-
gén tapsoljunk.) Meg kell mondanom, nagyon nehéz volt ott ülni úgy, 
hogy nem nyilváníthattuk ki tetszésünket, mert fantasztikus volt a kó-
rus! 

Én személy szerint megalakulásuk óta nagyon szeretem őket, tudom, 
mennyi munka van mögöttük, milyen izgatottan készültek, és meg is 
lett az eredménye: a templom zsúfolásig megtelt, a végén hatalmas tap-
sot kaptak, nem győztünk nekik gratulálni! Külön emelte a koncert fé-
nyét, hogy a kórus vadonatúj ruhában állhatott a közönség elé!

Köszönjük az élményt a művészeti vezetőnek, Retek Brigittának. Kö-
szönjük Kuzma Leventének, aki zongorán és orgonán kísérte a kórust, 
és a Cantabella Női Kar minden tagjának, akik felejthetetlen élményt 
nyújtottak ezen a napsütéses délelőttön!

Sillóné Varga Anikó

Szeptember második hétvégéjére, az oroszhegyi Szilvanapokra 
meghívást kaptunk erdélyi testvértelepülésünkről. Mivel a Borbolya 
néptánccsoportunk még nem járt külföldön, ezért úgy döntöttünk, 
hogy velük utazunk a fesztiválra. Velünk tartott még 4 táncos pár a 
Kerepetyéből is, hogy színesítsék kinti műsorunkat. Péntek hajnalban 
(nagyon korán, 4 órakor!!!) indultunk útnak és viszonylag zökkenő-
mentesen megérkeztünk első állomásunkra, Tordára, mégpedig ott is 
a sóbányába. Nagyon érdekes idegenvezetéssel jártuk körbe a bányát, 
a gyerekeknek tetszett a szép látvány és nekünk, felnőtteknek is szemet 
gyönyörködtető volt, bár már többször jártunk ott. 

Este értünk Oroszhegyre, ahol már vártak bennünket a fogadó csa-
ládok. Nagyon kedves ellátásban volt részünk, amit ezúton is szeretnék 
megköszönni az oroszhegyieknek!

Szombaton kissé borús napra ébredtünk, de hálistennek’ a nagy esőt 

„megúsztuk”. A Nyúlád réten rendezték meg a fesztivált, fent a hegyen, 
ahonnan gyönyörű kilátás nyílik a tájra. Sajnos a rossz idő miatt sok 
program elmaradt, így az első színpadi produkció a deszkiek műsora 
volt. És bár az elején igen gyér volt a közönség létszáma, ahogy a gye-
rekek elkezdtek táncolni, a nézők száma is szépen növekedett. Közben 
Csanádi Laci is megfőzte a főzőversenyre is benevezett pörköltet, és a 
műsor után bevallom, jól esett már a finom ebéd. A nap hátralévő része 
a kikapcsolódásé volt, ami a gyönyörű környezetben igencsak pihen-
tető volt. 

Másnap reggel elindultunk hazafelé, útba ejtve Korondot, Segesvárt 
és Dévát. A gyerekek nagyon jól viselték a hosszú utat és bár elfáradtak 
nagyon, mégis tele élményekkel értek haza. Örülünk, hogy a csoport 
első külföldi útja ilyen jól sikerült!

Köszönjük az oroszhegyi vendéglátóknak a nagyszerű ellátást! Bí-
zunk benne, hogy Deszken viszont láthatjuk őket!

Bene Ildikó

FALUHÁZ HÍREK

Ismét szomszédoltunk…  
A Falunap egyik állandó prog-

ramja a Szomszédoló! Ilyenkor 
áttekerünk, átgyalogolunk vagy 
görkorival átgurulunk Szőregre 
és Klárafalvára, ahol játékos ver-
sennyel és finomságokkal várnak 
bennünket. Évek óta jó kis prog-
ram, mindig nagy sikere van, sokat 
készülünk rá, és Minyó Józsi bácsi 
már szinte kérdezés nélkül főzi ha-
talmas bográcsában az isteni bab-
gulyást. Hát, idén kissé szomorúra 
sikerült… számomra legalábbis 
mindenképp. Az eddigi 100-120 
fő helyett alig negyvenen jöttek el, 
pedig nagyon vártunk mindenkit. 
Klárafalván célbadobó verseny-

nyel készültek, Szőregen a hagyo-
mányos rönkdobáló verseny várt 
bennünket a kedves emléklappal 
együtt. Igaz, hogy lógott az eső lába, 
hűvös is volt, de hát ez nem ijeszt 
meg egy igazi sportembert…(gon-
doltam én). Sajnos állandó résztve-
vőinknek, a szegedi görkoris szak-
osztálynak aznap versenye volt, 
így őket is nélkülöznünk kellett. 
Annyit mondhatok: a két „szom-
szédunk” vendégszeretete előtt le 
a kalappal, Józsi bácsi bográcsos 
babgulyása idén is csúcs volt, aki 
ott volt, az jól érezte magát, úgy-
hogy üzenjük mindenkinek: Mi 
jövőre is ott leszünk! 

Akiknek köszönjük a segítséget 
és a támogatást:

Szőregen: Kecse-Nagyné Bánsz-
ki Zsuzsanna, Ágó Rita, Móriczné 
Narancsik Hedvig, Tolnainé Lip-
csei Anita, Becsey Mária, Dr. Ber-
kesi Ottó.

Klárafalván: Frank Dezsőné, 
Frank Dóra, Fekete Gabriella, Fábi-
án Mária, Szabó Angéla, Császárné 
Fábián Szilvia, Fekete Szilvia, Pápai 
Mátyás, Fa bolt.

Sillóné Varga Anikó

Oroszhegyen jártunk

Ünnepi hangverseny
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Szeptemberben elsején két 
hét takarítási szünet után újra 
megnyitotta kapuit a Csicsergő 
óvoda. Az újév hozott magával 
változásokat. Ilike néni átkísérte 
a „régi” óvodásokat az iskolába, 
hogy Márti nénivel megkezdjék 
az iskola első osztályát és már vár-
ta is az „új” Katicákat, hogy beröp-
penjenek az óvodába. A Kolo 
csoportot Ibolya néni és Szpomi 
néni várja, a Szivárvány csoportot 
Marika néni és Netti néni vezeti, a 
Napsugár csoport életét Makráné 
Ildikó néni és Gabi néni irányít-
ja. Papp-Kiss Ildikó nénit, most 
egy időre nélkülöznünk kell, hi-
szen újabb anyai örömök elé néz 
nemsokára. Innen is üdvözöljük, 
jó egészséget és sok örömöt kívá-
nunk az egész családnak!

A Katica csoportban a szep-
tember-október a beszoktatás 
ideje. 10 kisgyermek újra kezdte 

a kiscsoportot, 14 kisgyermek 
pedig otthonról, vagy bölcsődé-
ből érkezett. Volt, aki nagy lelke-
sedéssel, bátran indult óvodába, 
érdeklődve vette birtokba az „új” 
játékokat, de bizony volt, aki sír-
va búcsúzott az anyukájától és 
apukájától. Nehéz időszak ez gye-
reknek, szülőnek egyaránt, de mi 
óvó nénik segítünk, hogy minél 
könnyebbé tegyük mindenki szá-
mára a beszokást.

A szeptember sok változást 
hozott a Napsugár csoport életé-
be; középsősök lettünk, aminek 
minden gyermek nagyon örült, 
hiszen így már nem ők a legki-
sebbek. A csoport másik csoport-
szobában kezdte az új tanévet, 
így az első napok ennek felfede-
zésével, megismerésével teltek. A 
gyerekek lelkesen vették birtokba 
az új helyet, fedezték fel a kialakí-
tott játszóhelyeket, babakonyhát, 

fodrászatot, építőkuckót. Öröm-
mel próbálták ki a játékokat. Szí-
vesen meséltek egymásnak és a 
felnőtteknek nyári élményeikről, 
emlékeikről. Felidéztük az óvodai 
élettel kapcsolatos ismereteiket, 
szabályokat, amelyek a harmo-
nikus mindennapok zavartalan 
működését biztosítják számunk-
ra.

Szeptembertől a Szivárvány 
csoport lett a nagycsoport. A cso-
portszobában nagyobb változta-
tás nem történt, de kerültek a pol-
cokra olyan új játékok, amelyeket 
a gyerekek nagy érdeklődéssel és 

lelkesedéssel vehettek kezükbe 
már az első napokban. A nyári 
szünet után már minden gyer-
mek nagyon várta a közös játékot 
a társakkal, barátokkal. Szívesen 
mesélték el nyári élményeiket 
egymásnak.

Az ügyes nagycsoportosok 
már ismerik az óvodai életet, de 
azért velük is újra fel kell elevení-
teni a szabályainkat és a szokása-
inkat, amelyek meghatározzák a 
mindennapjainkat. Igyekszünk 
mindenben példát mutatni a ki-
sebbeknek, hiszen rangidős óvo-
dásként ez is fontos feladatunk.

Óvodai hírek

„Napjainkban a rohanó élet-
vitel következményeként egyre 
nagyobb hangsúlyt kap az egész-
séges életmód fenntartása és meg-
őrzése. A nem megfelelő életvitel, 
a helytelen táplálkozás, a mozgás-
szegény életmód, a túlhajszoltság 
kimerültséghez, betegségek soka-
ságához vezet. A legtöbb ember 
akkor ébred tudatára, hogy egész-
sége is van, amikor az évek során 
elveszíti azt. Ezért fontos, hogy az 
egészség a felnövekvő nemzedék 
érdeke legyen: egy „befektetés” a 
jövőbe az egyén boldogulásának 
elengedhetetlen feltételeként. Az 
egészséges életmódra, egészséges 
életvitel igényének kialakítására 
nevelés az óvodás életkorban ki-
emelt jelentőségű. A gyermekek 
lelki életének, jellemének kialakí-
tásában döntő fontossága van az 
első hat-hét életévben szerzett be-
nyomásoknak. A családi szociali-
záció folyamatában és az óvodai 
élet során tanulják, tapasztalják 

meg a gyerekek, hogy az emberi 
testtel szeretettel, gondoskodóan 
kell bánni. Az élet és az egészség 
az ember alapvető, semmi mással 
nem pótolható értéke, fenntartá-
sa minden ember elemi érdeke. 
A gyermekek életében fontos a 
megfelelő rendszer, a rendszeres-
ség kialakítása. Hiszen a pszicho-
lógiából ismert tény, hogy az em-
ber szokásrendjének alakítása, az 
őt egész életen át elkísérő egész-
ségvédelmi készségek, jártassá-
gok, szokások kimunkálása a ko-
rai gyermekkorban végezhető el 
a legjobban. Nagy felelősséget ró 
ránk, az óvodára, hogy intenzíven 
alakítsuk a gyermekek testi-lelki 
egészségkultúráját.”

Ez az egészségtudatosság, 
amely a megelőzés fontosságát 
hangsúlyozza, mindennapjainkat 
átszövi. Arra törekszünk, hogy 
az óvodában nyugodt, derűs, 
biztonságos légkör alakuljon ki, 
amely a gyermekek lelki egészsé-

gének fenntartását hivatott biz-
tosítani. E mellett nagy hangsúlyt 
fektetünk a gondozási feladatok 
ellátására, és arra törekszünk, 
hogy a gyerekek alapvető szük-
ségleteivé váljon. A helyes tisz-
tálkodási szokások kialakítása, a 
mindennapos öltözködési felada-
tokkal való „megküzdés” bizony 
fárasztó feladat lehet egy-egy 
kisgyermek számára. Igyekszünk 
fokozatosan bevezetni őket ezen 
szokások elsajátításába, melyek a 
gyermekek önállóságához is hoz-
zá járul.  A mindennapi mozgás 
a gyermekek alapvető igénye. A 
rendszeres mozgásos játékokkal 
fejlesztjük a gyerekek edzettségét, 
állóképességét és védekezőképes-
ségét a betegségek ellen. Az egész-
séges táplálkozás beépítése (is) a 
gyermekek életvitelébe, a szülők-
kel együtt közös feladatunk. Min-
dennap eszünk friss gyümölcsöt 
vagy zöldséget, megbeszéljük az 
étkezések alkalmával, hogy mit 
eszünk és miért. Az ételek vál-
tozatos formáival ismerkedünk, 
ízlelünk, szagolunk, tapintunk, 
minél több tapasztalatot gyűj-
tünk be ismereteink tárházába, 
amelyből később építkezhetünk.

Ehhez járul hozzá az óvodá-
ban is több éve zajló Egészség-
hét, amely során a fent említett 
tevékenységeket egy kicsit más 
megvilágításba helyezve, egy-egy 

témát alaposabban körbejárva, 
játékos köntösbe öltöztetve „dol-
gozunk” föl, olyan élményeket 
nyújtva a gyermekek számára, 
amely segít az egészségtudatosság 
kialakításában. Ilyen a mozgás 
napja. Beszélgetünk a gyerekek-
kel a mozgás fontosságáról és 
zenés vagy más mozgásos játé-
kokkal ünnepeljük ezt a napot. 
Másik napon az egészséges táp-
lálkozásról folyik a szó, amelyet 
a tejtermékekkel, pék-árúkkal, a 
nyers zöldségekkel, gyümölcsök-
kel való közvetlen tapasztalás 
(tapintás, látás, szaglás, ízlelés) 
egészít ki. Meglátogatjuk a zöld-
ségest, hogy számba vegyük a 
zöldségeket, gyümölcsöket, készí-
tünk gyümölcssalátát, zöldségsa-
látát. A nagyobbak a péküzemet 
is megnézik, hogy lássák, hogyan 
készül a kenyér, és mivel lehet 
egészségesebbé tenni. Beszélge-
tünk az egészségről, az egészség 
megőrzéséről, a betegségekről, a 
betegségek gyógyításáról és arról, 
hogy mi mit tehetünk azért, hogy 
egészségesek maradjunk. Isme-
reteinket bővítjük a tisztálkodás 
fontosságáról, a helyes fogápolás-
ról. Az orvosok gyógyító munká-
járól is szó esik, hiszen pénteken 
az egész óvoda felkerekedik, hogy 
ellátogasson a fogorvosi rendelő-
be az éves fogászati szűrésre.

Gyihor Gabriella óvónő 

Egészséghét a Csicsergő Óvodában
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2015. szeptember 7-9. között rendezték meg a csehországi Brno vá-
rosában az Európai Ifjúsági Atlétikai Játékokat, melyen iskolánk 5. osz-
tályos tanulója, Mészáros Zsófia is részt vett. Zsófi 13 ország verseny-
zőjével mérte össze erejét a 600 m-es futó távon, ahol a nagyszerű 10. 
helyezést szerezte meg. Gratulálunk! Büszkék vagyunk sikerére!

Izgatottan várták a leendő első 
osztályosok a szeptemberi be-
csengetést. 

A tanévnyitó ünnepség perce-
it kicsit félve, várakozással telve 
hallgatták végig, ahol a negyedi-
kesek igazán kedves, színvonalas 
műsorral köszöntötték őket és az 
új tanévet. Ezt követően birtokba 
vehették új tantermüket. 

Nagy meglepetés volt ez diák-
nak, szülőnek egyaránt, hiszen 
egy csodálatosan felújított tan-
terembe léphettek be. A képvise-

lő-testület ígéretéhez híven két 
tantermet újított fel, melyből az 
egyik a legifjabbaké lett. Vadonat-
új bútorok, friss festés, világítás-
csere, szalagfüggöny, játszósarok 
várta a nebulókat. Hamarosan 
birtokba vehetik az interaktív 
táblát is a gyermekek. 

Modern, jól felszerelt, igényes 
környezetben kezdődhetett a 
betűvetés mesterségének elsa-
játítása. 23 elsős (6-an a szerb 
iskolában) tanuló kezdte az meg 
a 2015/16-os tanévet a Zoltánfy 

István Általános Iskolában.
A gyerekek gyorsan beillesz-

kedtek az iskola szokásrendjébe 
és már otthonosan mozognak a 
falak között.

A tanteremhez hasonlóan 
megszépült az iskola udvara is. 
Felújított padok, új növények vár-
ták szeptemberben a gyerekeket.

Nem csak az alsó tagozaton 
zajlottak fejlesztések. Az „új isko-
la” épületében is teljesen megújult 
az ötödik osztályosok terme. 

A tanévnyitón újra elhangzott, 

hogy az önkormányzat minden 
évben végrehajtja ezt a fejlesztést.

Tudjuk, hogy a megújult, meg-
szépült környezetben a tanulás is 
eredményesebben és vidámab-
ban megy! 

Ezúton is megköszönjük a kép-
viselő-testületnek, polgármes-
ter úrnak, jegyző asszonynak, a 
Deszki Település-üzemeltetési 
Nonprofit Kft. munkatársainak 
és a felújításban résztvevő további 
szereplőnek ezt a munkát!

A fentebb említett értékteremtés 
azonban nem állt meg a tanév el-
kezdése után sem.

Pedagógusok kreativitása és se-
gítő kezek támogatása a gyermek-
központú környezet további kiala-
kítását folytatta.

Az alsó tagozaton a tanár nénik 
és Meszes István apuka fantáziája 
és kézügyessége tette barátságosab-
bá a környezetet.

Felső tagozaton, szeptember ele-

jén két fiatal szegedi képzőművész, 
Tóth Eszter és Marton Ákos kide-
korálták az iskola lépcsőfeljáróját és 
emelet folyosóit. A gyerekek nagy 
megelégedésére csodálatos geo-
metrikus formákkal díszített me-
sevilág került a falakra. Kellemes 
pasztell színezése és formavilága 
tökéletesen beilleszkedik az iskola 
képébe. Köszönjük a művészeknek 
az alkotást, az önkormányzatnak az 
anyagi támogatást.

Deszki sajátosság és hagyo-
mány, hogy a mindenkori tanév 
kezdetét a település falunapokkal 
ünnepli. Így történt ez az idén is.

Az iskola szerves része a tele-
pülés mindennapjainak és ünne-
peinek is. A pedagógusok az idén 
is aktívan vettek részt az esemé-
nyen. Hogy hogyan? 

Voltak közöttük tájházban őr-
ködő, mindenre elszánt teremfel-

ügyelők, az alapítvány standjánál 
kukoricázó (főtt!!,) árus, a hihe-
tetlen kézügyességgel rendelkező 
animátor, arcátalakító kisiparos, 
a szakácstudomány doktora és a 
mással szórakozó, megalkuvást 
nem tűrő összeszokott komman-
dós.

Köszönjük a lehetőséget és az 
„ellátmányt”! Jövőre is ünnepel-
hetjük így a tanév kezdetét!

Sportsiker

„Kopog már a barna dió,
véget ért a vakáció”
Szeptember 1-jén, kedden reggel ½ 

8-kor ünneplőbe öltözött diákok csoport-
ja gyülekezett a Zoltánfy szobornál, ahol 
tanévnyitó ünnepség került megrende-
zésre.

A felkészülés az eseményre már a szü-
net utolsó heteiben megkezdődött. Min-
den tanévben a negyedik osztályosok az 

osztályfőnök irányításával 
szervezik a tanévnyitó ün-
nepséget. Vidám zenével 
kezdődött a műsor, ezzel 
hangolódott az évre közel 
kétszáz gyermek, szülők és 
a meghívott vendégek. 

Vers, dal, tánc, „kötelező” beszédek és egy kis ajándék köszöntötte az 
elsősöket. 

Minden kollégának és tanulónak sikeres tanévet kívánunk!

Tanévnyitó 2015-16-os tanév

Elsőseink

Falfestés Falunapok
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A deszki falunapokkal párhuzamosan egy 
jóval „kisebb” rendezvény is volt Csongrád 
megyében, a szegedi Nemzetközi Tiszai Hal-
fesztivál.

A múlt évben, első alkalommal képviseltette 
magát a Zoltánfy István Iskola a Kiskukta Ha-
lászléfőző Versenyen.

Ebben az évben is meghívást kaptunk ezen 
rangos eseményre. A megmérettetés kilenckor 
kezdődött és tizenkettő órára kellett befejezni a 
„művet”. A mi kis csapatunk közös erőfeszítésé-
nek eredménye, egy, a bográcsban gyönyörűen 
pirosló, jó illatú lé, a benne úszkáló halakkal. 
A halakat a diákok természetesen főzés előtt 

megpucolták és felszeletelték, tehát állatkínzás-
ról szó sem volt.

A gyerekeknek és kísérőiknek nagyon ízlett 
a produktum, a zsűrivel pedig valami baj le-
hetett, összekeverhettek valamit és a negyedik 
helyre sorolták a „műalkotást”.

Jövőre újra megpróbáljuk. A csapat tagjai: 
Frank Anna, Prónai Adél, Tóth Henriett, Kócsó 
Richárd és Meszes István.

Köszönet Frank Dezsőnének (Magdinak) a 
segítséget.

A SZEGED ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓ-
ZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA 
ZOLTÁNFY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKO-
LA az idén második alkalommal csatlakozott 
a „MAGYAR FESTÉSZET NAPJA” civil kez-
deményezéshez. Névadónk, Zoltánfy István 
emléknapja apropóján határainkon is túlnyú-
ló versenyt hirdetünk. Ez évi pályázat témája:

„ Utazás földön, vízen, levegőben”

A pályázatot 4 korcsoportban (1-2., 3-4., 
5-6., 7-8. osztály) hirdetjük meg.

A pályázatra sík jellegű (rajz, grafika, fest-
mény, kollázs, fotó…) munkák adhatók be. A 
sík jellegű alkotások maximum A/2-es méretű 
lehet. Egy diák akár több munkával is pályáz-
hat.

Az idei évben pályázhatnak a diákok ani-
mációs kisfilmmel is ugyanerre a témára, 
természetesen külön kategóriában, Az animá-
ciókat DVD-n vagy más adathordozón kérjük 
elküldeni, vagy akár feltöltve annak linkjét el-
küldeni e-mail címünkre.

A beküldött alkotásokon kérjük feltüntetni 
a következő adatokat: név, életkor/osztály, isko-
la neve, címe (e-mail), telefonszáma, felkészítő 
tanár neve.

A pályázati anyagot háromtagú szakmai 
zsűri értékeli, a zsűri döntése alapján kerül sor 
a díjkiosztásra (minden kategóriában külön) 
és a kiállításon bemutatandó anyag válogatá-
sára.

A pályamunkák beérkezési határideje: 
2015. október 12. (hétfő).

A pályaműveket a következő címre kér-
jük eljuttatni:

SZTEJKI Zoltánfy István Általános Isko-
la, 6772 Deszk, Móra u. 2.

A diákmunkák kiállításának ünnepélyes 
megnyitója és díjkiosztója a deszki Zoltánfy 
István Általános Iskola aulájában lesz. (díjak: 
művészeti tárgyú könyvek, rajzeszközök, vá-
sárlási utalványok, stb.)

A megnyitó pontos dátuma: 2015.10.16. 
13:00 óra

Amennyiben a felhívással kapcsolatban 
kérdése van, érdeklődni Ágoston Lóránt tanár 
úrnál lehet: loriub@gmail.com

Vid György 
igazgató

Deszken 20. alkalommal került megrende-
zésre az egészséghét. Az iskola tanulói és peda-
gógusai, mint minden évben, most is bekap-
csolódtak a programsorozatba.

Intézményünk Pedagógiai Programjának 
egyik fejezete a „Környezeti nevelés, egészség-
re és erkölcsre nevelés egységes folyamata a 
Zoltánfy István Általános Iskolában”.

Ezen tematikus hét rendezvényei illeszked-
nek az iskola pedagógiai programjához.

Az egészséges életmód igényének kialakítá-
sa nem megy egyik napról a másikra, hanem 
egy hosszabb nevelési folyamat eredménye-
ként jöhet létre. E folyamatban több tényező 
is fontos szerepet játszik, melyek együttesen a 
testi-lelki harmónia megteremtését szolgálják. 
Egészséges ételek készítése, kóstolása, a sor-
versenyek, séta a tó körül, jól egészítette ki az 
elméleti ismereteket. Az alábbi fogalmak köré 
szerveztük a hét programjait, mind alsó mind 
felső tagozaton: 

TÁPLÁLKOZÁS
 A táplálkozás elsődleges célja a test nö-

vekedése, a biofizikai, biokémiai folyamatok 

fenntartása és az egészség megőrzése. Az éte-
lek kiválasztásánál elsődlegesen nem az étel 
finomsága, élvezetessége lenne a legfontosabb 
szempont. Természetesen nem felejtettük el a 
gasztronómia csodálatos világának bemutatá-
sát sem. Előkerültek a táplálkozás írott és írat-
lan szabályai.  Ezeket elevenítettük fel a külön-
böző ételek elkészítésével és elfogyasztásával.

MOZGÁS
A rendszeresen végzett mozgás jót tesz a 

testi-lelki egészségünknek. A mozgás javítja az 
állóképességünket, a teljesítőképességünket, 
általa kitartóbbá válunk.  Mindenkinek meg 
kell találnia a számára megfelelő mozgásfor-
mát. A sorversenyeken kipróbálhatták a gyer-
mekek az ügyességüket, állóképességüket.

LELKI EGYENSÚLY
A lelki egyensúly, a belső harmónia megte-

remtéséhez önismeretre van szükség. Rá lehet 
erre érezni, de „tanulni” is lehet bizonyos tech-
nikákat, ami a harmonikus személyiség kiala-
kulását eredményezheti. Előadás keretén belül 
ezen, „technikákkal” ismerkedhettek meg az 
érdeklődő gyermekek.

A felső tagozatosok 
egy drámapedagógiai 
„órán” vettek részt, mely-
nek a Faluház adott otthont. A Szegedi Men-
tőállomás munkatársainak jelenete nagy ha-
tást gyakorolt gyermekre, felnőttre egyaránt, 
melyet legtöbbször a döbbent csend jelzett. 
Az előadás a kábítószer fogyasztás és a vele 
járó tragédia elkerülhetetlen mechanizmusát 
mutatta be.

A hatást és az eredményességet mi sem bi-
zonyította jobban, mint a számtalan kérdés, 
mely az előadás után megfogalmazódott a fi-
atalokban.

Településünk és iskolánk családias jellege 
még megóvja gyermekeinket, a máshol már 
nagy problémát okozó kábítószer mindenna-
pi életben való jelenlététől. Azonban fel kell 
készíteni a majdani nagyvárosi életre és az ott 
„leselkedő” veszélyekre tanulóinkat.

Ezúton köszönjük a mentősöknek ezt a le-
hetőséget és a számtalan felmerülő kérdésre 
adott válaszokat.

Közlemény

Egészséghét

Halászléfőző verseny
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A tanév végi nyilatkozatok alapján szervez-
zük a napközis és a tanulószobai foglalkozáso-
kat.

Az egész napos iskola alóli alkalmi felmen-
tést csak írásos formában fogadunk el október 
01-ig.

Az alábbi egyéb foglalkozások közül lehet 
választani a 2015/16-os tanévben:

 – vizuális kultúra szakkör
 – gitár (haladó)
 – sakk szakkör 
  (1-4.o., illetve 5-8.o.)
 – szerb nyelvi foglalkozás 
  (1-4.o., illetve 5.-8.o.)
 – tömegsport (1-8 o)

 – matematika szakkör (5.-8.o.)
 – magyar és matematika előkészítő (8.o.)
 – ECDL felkészítő foglalkozás (7-8 o.)
 – angol tehetséggondozó foglalkozás 
  (5.-8.o.)
 – énekkar
Szervezés alatt egyéb foglalkozások megva-

lósulása.
Jelentkezés: az osztályfőnököknél.
A foglalkozások indulásának legkésőbbi idő-

pontja: október 1.
Kérjük, látogassa a www. zoltanfy.hu web-

oldalt.
Vid György

igazgató

Fesztiválország vagyunk, a dö-
döllétől a halfesztiválig, a lecsófő-
zéstől a szilvalekvárfőzésig szinte 
mindennek van már fesztiválja. 
Ebbe a sorba kiválóan illeszke-
dik az ötéves kora ellenére mára 
nagykorúvá érett Ajvár fesztivál. 
Persze a rendezvényt megálmo-
dók szándéka annál több volt, 
mintsem csak némi gasztronó-
miai íz élménnyel ajándékozzák 
meg a kilátogatókat. A kulináris 
élvezetek köré szépen felépítet-
tek egy nagyon komoly filozófiát, 
amit találóan a kultúrák találko-
zásának neveztek el. S valóban 
változatos, roppant sokszínű tar-
talommal sikerült mindezt meg-
tölteni. A fejlődést jól szimboli-
zálja, első alkalommal körülbelül 
200 kg paprikát dolgoztak fel, a 
mostani hétvégére több mint két 
tonna paprikából készült csak-
nem 1100 üveg ajvár, amelynek 
értékesítéséből kívántak a szerve-
zők megfelelő gazdasági alapokat 
teremteni a színvonalas progra-
mokhoz. A színpadon délutántól 

hajnalig több művészeti csoport 
lépett fel, és több, mint 250 sze-
mély vett részt a produkciókban.

Délután egy órakor a szoká-
sos ágyúlövéssel indult útjára 
a program. A trubások, a Bozi-
dar Mladenovic Orkestar szinte 
azonnal rázendítettek és fantasz-
tikusan muzsikálva kísérték le az 
ajvárfőző és a paprikanyúzó ver-
senyeket. A mesesátorban délután 
retro diavetítés volt a kisebbek-
nek, majd a Barboncás bábtársu-
lat adott nagyon kedves műsort. 
A kézművesek, alkotók utcájában 
pedig igazi különlegességekre 
találhattak a kilátogatók. Ditke 
virágkonyhájától a deszki szódán 
keresztül a Bánát Kulturális Egye-
sület többféle kézműves remekét 
csodálhatták meg az érdeklődők. 
Benn a nagysátorban közben 
balkán terasz nyílt már-már föl-
döntúli kényelmet varázsolva a 
pihenni szándékozóknak. A szín-
padon pedig egymást váltották a 
jobbnál jobb produkciók. Fellé-
pett többek között a Cibere- és 

a Belice néptánccsoport, a légió-
sokkal kiegészült Deszki Tambu-
ra zenekar, a Bánát táncegyüttes, a 
Cantabella női kar, és a mohácsi, 
a csobánkai és a békéscsabai ven-
dégeink kulturális csoportjai is. 
Felföldi Laci bácsi táncosai pedig 
tényleg kiváló keresztmetszetét 
adták a kultúrák találkozásának, 
mert megcsodálhattunk a színpa-
don egy bájos indiai leányzót, egy 
török fiút, egy kínai hölgyet, egy 
ugandai törzsi táncokat táncoló 
fiút, majd egy szingapúri legyezős 
tánccal kápráztattak el bennün-
ket, végül egy szerb leány igazi 
virtus táncot járt csörgődobbal 
a kezében. Az est sztárvendége a 
Trákija együttes volt, amely szív-
hez szóló muzsikával gyönyör-
ködtette hallgatóságát, sokan 
nem is bírták ezt ülve, percek alatt 
óriási táncházzá változott a szín-
pad előtti tér. Mindezt fél kilenc-

kor sikerült kicsit megszakítani, 
de igazán megérte, mert a Lobba-
náspont tűzzsonglőrei nem min-
dennapi produkcióval rukkoltak 
ki, csak ámultunk- bámultunk 
virtuozitásukon. Aztán minden 
ott folytatódott, ahol percekkel 
korábban abbamaradt, mert szín-
padra lépett a délután már több 
alkalommal muzsikáló trubás 
csapat, amely hatalmas bulit kere-
kített. Három szám után lejöttek 
a színpadról a táncolók közé, és 
óriási fieszta vette kezdetét, amely 
csaknem virradatig tartott. Tu-
dom, szinte csak épp, hogy véget 
ért, de már mindannyian nagyon 
várjuk a következőt. Én titokban 
reménykedem, egyszer talán még 
nagy kedvenceim Boban Marko-
vicék is fellépnek majd itt, persze 
ahhoz még rá kell dolgozni jó né-
hány száz üveg ajvár eladásával.

Magony István

V. Ajvár Fesztivál

Tanórán kívüli foglalkozások iskolánkban
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Ajvár-ajvár-ajvár!
Erről szólt az életünk augusz-

tusban, amikor agyon dolgoztuk 
magunkat, mire ajvár lett a majd 
két tonna paprikából. Igen, két 
tonna… nem elírás…. Szóval 
mostuk a paprikát, nyúztuk a 
paprikát, zúztuk a paprikát, íze-
sítettük a paprikát, közben sütöt-
tük-nyúztuk-zúztuk-(szidtuk) a 
padlizsánt is. Majd kevertünk-ka-
vartunk, üvegbe raktunk, címkéz-
tünk, ládákba pakoltunk…

Aztán az ajvárról szólt az élet 
szeptemberben, amikor megszer-
veztük és nagy sikerrel megren-
deztük az ÖTÖDIK deszki Ajvár 
fesztivált. 

Volt szemnek-szájnak-fülnek 
ingere  Ágyúdörgés, versenyek, 
kézművesek, menettánc, játszó-
ház, kocsikázás, balkánterasz, 
emelőskocsiról távolbanézés, 
nemzetközi kavalkád a színpadon 
(benne indiai, török, görög, afrikai 
és még sok-sok táncos) és nem-
zetközi kavalkád a bográcsok-
nál, főzőhelyeknél (babgulyással, 
csevappal, gibanicával és sok-sok 
egyéb finomsággal). Felsorolni is 
nehéz, hogy mennyi minden fért 
bele ebbe a kellemes délutánba. A 
helyszín remek döntésnek bizo-
nyult. A Szabadidőpark hatalmas 
sátra és a nagy füves területe a le-
hető legideálisabban funkcionált. 
Volt mindennek helye, volt min-
denkinek tere. Büszkén jegyzem 
meg, hogy az ajvárfőző versenyt a 
helyi erők, a Bánát csapata nyerte. 
Mondjuk csúnya is lett volna nem 
nyerni ennyi gyakorlás után, ugye 
lányok?!  Mást se csináltunk 
hetekig, mint ajvárt-ajvárt-aj-

várt…. Nagyon büszkék vagyunk 
rátok, kedves Petres Márta, Sver-
teczki Andrea, Brczán Sznezsana 
és Brczánné Éva néni, a dicsőség 
elvitathatatlanul a tietek!

A rendezvény sikeréhez szá-
mos ember szíve-lelke-anyagi 
hozzájárulása kellett. A felso-
rolástól azért tekintek el, mert 
egyrészt a rendezvényen min-
denkinek megköszöntük (jójó-
jó, tudom, megköszönni sosem 
elég), másrészt mert nem szeret-
nék senkit sem kihagyni a fel-
sorolásból, akkor meg nem lesz 
elég a rendelkezésre álló terület 
az újságban  Legyen annyi elég, 
hogy NAGYON KÖSZÖNJÜK 
MINDENKINEK, aki hozzájá-
rult az ötödik Ajvár Fesztivál si-
keréhez!!! 

És akkor most egy kis beharan-
gozó, kedvcsináló:

Szeptember 18. napjától újra 
indultak a táncházi esték a Szent 
Száva Központban. A jó hangulat 

garantált, várunk ismét szeretettel 
minden kedves érdeklődőt!

Szeptember 26-án a Baranya 
megyei Olasz nevű községben 
lépett fel az együttes. Bizony-bi-

zony, Olaszban voltunk 
Október 03-án immár sokad-

szor Budakalászra készülünk. 
Mintha hazajárnánk, olyan szere-
tettel megyünk, és olyan szeretet-
tel is fogadnak bennünket.

November 07. napján pedig 

BANATSKI SABOR! Ne felejt-
sétek, szerb népzenei találkozó a 
Faluházban!

Az írásom végére két igen 
örömteli, ám már nem túl friss 
hírt tartogatok…. Asszony lett a 
lányokból  Házunk táján két 
tűzről pattant leányzó is igába 
hajtotta szép fejecskéjét a nyá-
ron és immár férjes asszonyként 
ropják velünk a kólót. Sőőőt, 
tulajdonképpen nem is ketten, 
hanem négyen (úgy látszik va-
lamiféle házassági boom volt a 
nyáron  ), csak a négyből ketten 
aktív(abb) tagok, ketten „régi”, és 
jelenleg nem túl aktív bánátosok.

Gratulálunk nektek kedves Áb-
rahám Kata, Frányó Szilvi, Stadler 
Éva és Tiszai Rebeka! De az igazi 
gratuláció a férjeiteknek jár, hogy 
sikerült nekik ilyen szuper csajo-
kat kifogni, megfogni és megtar-
tani. 

Ennyi volt a hírem mára, zárul 
Gabi Bánát-tára. Melengető vé-
nasszonyok nyarát és táncos-lábú 
találkozásokat kívánok minden-
kinek!

Patyik Gabriella

„Mi a Bánát van?”
– a Bánát Szerb Kulturális Egyesület hírei

  593 Ft/kg 

  1996 Ft/kg 

 
 
Deszk, Alkotmány u. 47. 

 
 
 

 
 

                         2015. Szeptember 30. – Október 6. 

Csirkemell csontos 999999999   FFFttt///kkkggg 

Csirke hátsónegyed 555333999   FFFttt///kkkggg 

Coop tejföl 20% 150g 888999   FFFttt 

Farmer UHT tej 1,5% 1l 111333999   FFFttt 
Vénusz étolaj 1l  444666999   FFFttt 
Tchibo Family  

ırölt kávé 250g  444999999   FFFttt 














NYITVATARTÁS:
HÉTFİTİL SZOMBATIG: 6:00 – 19:00  



ÉS MÉG SZÁMOS TARTÓSAN ALACSONY ÁRAS TERMÉK, AMÍG A KÉSZLET TART! 
 

AZ ESETLEGES NYOMDAI HIBÁKÉRT FELELİSSÉGET NEM VÁLLALUNK, DE ELNÉZÉST KÉRÜNK! 
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Az idősek ebben a hónapban is lehetőséget 
teremtettek a mozgásra, szórakoztató progra-
mok keretében. Régen az aratás befejezésé-
nek megünneplésére táncos vendéglátással 
egybekötött összejövetelt szerveztek az ara-
tóknak az emlékek felidézése hívta életre a 

közösségünkben az Arató Bál ötletét tavaly 
nyáron, melyet közkívánatra idén is meg-
szerveztünk. Az augusztus 12-i mulatságon 
együtt roptuk a táncot az Újszentiváni Nyug-
díjas Egyesület, valamint a Ferencszállási 
Nyugdíjas Klub megjelent tagjaival, akikkel 

évek óta ápolunk baráti kapcsolatot, szívesen 
járunk egymás rendezvényeire. Ezt bizonyít-
ja az Újszentiváni Egyesület egyik tagjának 
figyelmessége, aki kedves szavakkal és új 
kenyérrel kedveskedett a bál résztvevőinek. 
A vacsora előtt felszolgált sós tallér sütését 
köszönjük Börcsök Imrénének, Széll János-
nénak, Kása Andrásnénak. Az elfogyasztott 
finom vacsora, mely fokhagymás flekken, 
sajttal – sonkával töltött sertésszelet rántva 
petrezselymes burgonya rizi-bizi, vegyes salá-
ta volt, az ezt követő meggyes rétes is ízletes 
volt. A tombolasorsolást mindenki izgatot-
tan várta, vajon kedvez-e neki a szerencse. A 
klubtagjainknak köszönjük a felajánlott tár-
gyakat, mellyel hozzájárultak az est sikeréhez. 
Ebben az évben klubtagjaink önszerveződés-
sel alkotnak kisebb csoportokat, hogy közö-
sen lássák vendégül klubtársaikat. Augusz-
tus 26-án névnapjukat ünnepelték: Molnár 
Mihályné, Dobó Vincéné, Kovács Istvánné, 
Király Ferencné, Földiné Pósa Ilona, Mély-
kúti Elemérné, Kása Andrásné, Széll Jánosné, 
Csanádi Rozália, Gárgyán Zoltánné. Szü-
letésnapját tartotta: Kecskés János. A zenés 
táncos délutánon a klubtagoknak csodálatos 
ebéd, mely rántott szelet, majonézes céklával 
töltött sült alma rizs körettel, hájas szilvás, és 
sós sütemény volt, mely nemcsak a szemünk-
nek volt nagyszerű látvány, de íze is kitűnő 
volt. Köszönjük szépen az ünnepelteknek 
ezt a nagyszerű délutánt, ami ismét alkalmat 
adott egy kis szórakozásra, táncra. Ezek az 
alkalmak lehetőséget teremtenek a mozgásra, 
mely fontos az időseknek Ismert tény, hogy 
a testmozgás preventív egészség-magatartási 
tényezők,  a rendszeres fizikai aktivitás csök-
kenti bizonyos betegségek bekövetkeztének 
a kockázatát. Ezért örülünk az ilyen lehetősé-
geknek, mert zenére a tánc, mint mozgás nem 
is tűnik olyan megerőltetőnek, mint amikor 
tornagyakorlatokat kell végezni.

a deszki nyugdíjas klub tagjai

A FENNTARTHATÓ JÖVŐÉRT! - FOTOVOLTAIKUS RENDSZER KI-
ALAKÍTÁSA DESZKEN

Az 32,53 millió forint európai uniós támogatás segítségével 
korszerű napelemes rendszert épített ki Deszk Község Önkor-
mányzata. A fejlesztés eredményeként egy korszerű fotovolta-
ikus rendszer került kialakításra három önkormányzati ingatla-
non.

Deszk Község Önkormányzata KEOP-4.10.0/N/14-2014-0004 
azonosító számon nyilvántartott projektje keretében a Polgár-
mesteri Hivatalban 12kWp-es, a Művelődési Ház és Könyvtár-
ban 12kWp-es, valamint a Sportcsarnok épületében 20 kWp-
es korszerű napelemes rendszer került kiépítésre. A kivitelezés 
2015.08.31-i dátummal, terv szerint megvalósult. A kormány 
által is támogatott korszerűsítésnek köszönhetően lényegesen 

olcsóbban lehet majd 
működtetni a telepü-
lés e három objektu-
mát. A megtakarítást 
a település üzemel-
tetésére, vagy akár 
pályázatok önerejére 
fordíthatja Deszk köz-
ség. 

További információ kérhető:

Deszki Polgármesteri Hivatal
6772 Deszk, Tempfli tér 7.
Telefon: 62/571-580; Fax: 62/571-581;
E-mail: ph@deszk.hu; Honlap: www.deszk.hu

Hírek az idősek klub életéről

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Európai Regionális
Fejlesztési Alap

Tisztelt Deszkiek, Tisztelt Partnereink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 

Kardos, Pető és Törőcsik Társas Ügyvédi Iroda 
(6722 Szeged, Béke u. 5/a.) 

– Dr. Pető Zsolt ügyvéd – 
 2015. március 01. napjával megnyitotta új deszki alirodáját.

Cím: 6772 Deszk, Alkotmány u. 43. ( volt Tsz Központ).
 

 Ügyfélfogadási idő: Minden csütörtökön 14.30.-tól
 Telefon:  30/ 995-8888, 
 email:  peto@kpt.hu
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Minden hónapban lehet (és 
KELL) találni valami szépet. Jó, 
van olyan, ahol nehéz, de ha meg-
van, akkor azt ismételgetni kell, és 
kapaszkodni bele, amíg a nehe-
zebb szakaszok el nem múlnak.

Tipikusan ilyen a szeptember. 
Vége a nyárnak. Vége a stran-
dolásnak. Vége a szabadságnak. 
Vége a nyári szünetnek. Augusz-
tus második felében tankönyv- 
csomagolás, ebédbefizetés, és 
sok-sok-sok tevékenység, ami 
előrejelzi: jön az iskola.

Ebben nehéz jót találni, vall-
juk meg őszintén. Gyerekként 
kimondhatatlanul utáltam, és az 
sem vígasztalt, hogy névnapom 
van ebben a hónapban, és az jó 
dolog. Talán nem hangoztattam 
eléggé, talán nem volt szokás 
akkor észrevenni a gyerek bajait 
azok teljes mélységében, mond-
ván: ugyan, nem ezek a nagy 
gondok... Nem tudom. Minden-
esetre a szeptember kis falunk-
ban klassz dolog! 

Falunapok, Ajvár-fesztivál, sok 
- sok fellépés és izgalom, a kislá-
nyom nevenapja... És az indián 
nyár. Amit gyerekként nem észlel 
az ember, felnőttként meg még 
jól is esik egy hűvös nyárzárszó 
után.

Mi a jó a „vénasszonyok” nya-
rában? Hogy zamatos körteilla-
ta van, hogy ragacsosan szilvás, 
hogy szőlőroppanós? Vagy az, 
hogy beérik a füge, jelenleg ne-
kem ez a jár a fejemben, méz-
édes gyümölcsöt eszegetve cikk-
írás közben...

Aranyos volt egy hölgy az Aj-
vár-fesztiválon, amikor beszél-
gettem vele. Megtudtam tőle, 

hogy nem hasonlítok a fotómra, 
ami az újságban van (ez nem 
tudom, örömteli-e számora :)), 
és megkérdezte, azokat, amikről 
írok, el szoktam-e készíteni, mert 
kérdése lenne. Jajj, hogy én ennek 
mennyire örültem! Ezek szerint 
elolvasta! Akkor nagyon lelkiis-
meretesnek kell lennem ezentúl 
(eddig is igyekeztem, csak a ha-
táridők, azok nem a barátaim :) 
) is... Mondtam neki, hogy igen, 
minden fotót én készítek, ami itt 
megjelenik, és minden, ami fo-
tón van, azt én követtem el. Így 
a fügés dolgokat is, legyen az a 
brownie fügelekvárral, vagy egy 
fügechutney friss fokhagymával, 
mézzel, és jóféle csípős papriká-
val. Mert a füge nagyon egész-
séges, és tápláló; kimagasló kal-
cium- és tápanyagtartalma van. 
Torokfertőtlenítő hatású ennek 
a mediterrán származású bo-
kornak a termése, amely frissen 
szedve a legjobb, viszont leszedve 
nem áll el sokáig lédússága és cu-
kortartalma miatt.

A bokor, ami nálunk a fagyos 
telek miatt bokor megjelenésű, 
tengerpartokon fa, számos fajával 
rendelkezik, mint levélformában, 
mind növekedési habitusban, 
mind termésmegjelenésben. Ná-
lunk a bordós-barnásra színező-
dő külsejű, belül pirosan lédús 
fajta a legnépszerűbb.

Egy fontos tudnivaló van róla: 
nem szereti a fagyot. Az első két 
évben ki is pusztulhat tőle, de 
utána sem szerencsés, ha neki-
engedjük ősszel, lombhullatás 
után a zimankós télnek, hiszen az 
öreg tövek, noha teljes talaj feletti 
elfagyás után is sarjakat hoznak 
tavasszal a talaj alól, csak a kö-
vetkező nyáron tudnak termést 
hozni a kétéves ágakon.

A fagyvédelemre számos eljá-
rás létezik; le lehet az összekötött 
fiatal ágakat fektetni egy gödörbe, 
majd letakarni kukoricaszárral, 
lombbal, és lefedni földdel. Vagy 
rá lehet hordani nagyon sok fale-
velet, vágott szárakat; a lényeg 
annyi csupán, hogy minimum 60 
cm a talaj felett le legyen takarva, 
ha a következő évben is számí-
tunk a gyümölcsre...

Terméséről számtalan pozitív 
élettani hatása mellett fontos ki-
emelni hashajtó hatását is, amit 
nagy mennyiségű fogyasztása 
idéz elő. Egyébként emésztést 
elősegítő hatása van, melyet 
konyhai megmunkálása után is 
megőriz.

Mint minden, ami édes, jól 
megtűri maga mellett a fok-
hagymát és a chillit is. Ha ősszel 
nem tudjuk bekalibrálni, mennyi 
édes-csípős kis befőttesüvegre 
lesz szükségünk, akkor főzzük be 
20%-nyi cukorral lekvárnak 200 
g-os üvegekben, ehhez chillit/
mézet/fokhagyát utólag is adha-
tunk majd....

Most nem készültem konkrét 
recepttel, csak képet mellékelek 
egy ilyen történet előkészületei-
ről!

Szép utónyarat kívánok, és vi-
dám, napsütéses, meleg napokat!

Kardos Ditke

Kert és konyha
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Időpont: 
2015. OKTÓBER 10. SZOMBAT 8-TÓL 18 ÓRÁIG

Helyszín: 
BÁRKINEK AZ UDVARA, 
TERASZA, GARÁZSA, ...
(A jelentkezett árusok és árusító helyek listáját, térképen történő 

megjelöléssel szórólapon juttatjuk el a házakhoz egy héttel a vásár 
előtt.)

Cél: 
-ezen a napon lehetőséget biztosítani bárkinek, hogy saját 

portáján – kapun belül - bármit kínáljon (virág, bútor, ruha, cipő, 
gyerekjáték, használati tárgyak, befőtt, stb..), árusíthasson nyug-
taadási kötelezettség nélkül

-cél, hogy az érdeklődők, potenciális vásárlók ezen a napon 
minél több „garázsba” jussanak el olcsó, számukra fontos „kin-
csek” reményében. …  

Szervező: Deszki Falunkért Egyesület
Elérhetőség: Kószó Aranka (Tel.: +36-70-635-8037)

ELADÓ TELEK
1060 m2-es telek a Táncsics utcában eladó

Érd.: 0630/9688-113

2. Deszki garázsvásár

∞∞
∞F

EK

ETE PONT∞∞∞A Falunapo-
kon sajnos több rongá-

lás is történt. A két éve féltve 
nevelgetett platánfánkat nagyon 

erős emberek eltörték… Sajnos ha-
sonlóan járt a népi játék kör-

hintája is és a pénteken 
nagy sikert aratott „söp-

rögető” is. Ezeket a játé-
kokat szombaton már 
nem lehetett hasz-
nálni, köszönet érte 
a rongálóknak!

A követ-
kező hétvégén a 

népi hagyományőr-
ző közösségi házunk 

ablakpárkányait si-
került megrongálni az 
energiáikkal nem bíró 
tetteseknek. Érthetetlen 

és mélyen elítélendő ez a 
fajta erőfitogtatás… 

Komoly versenyben helyi büsz-
keségünk, a Deszki 300 éves öreg 
tölgy bekerült az ÉV FÁJA országos 
verseny döntőjébe 15 másik fával 
együtt! Nagyon büszkék vagyunk!

Most már minden azon múlik, 
hányan szavaznak a fára, melyet a 
megadott linken a szavazó e-mail 
címének beírásával és a szavazó 
gomb lenyomásával lehet megten-
ni. Kérem szavazzon mindenki, és 
segítsen abban, hogy az informá-
ció megosztásával ismerősei, bará-
tai, munkatársai valamint család-
tagjai is minél nagyobb számban 
megtehessék szavazatukat!

Hagy legyen a deszki matuzsá-
lem az Év FÁJA 2015. megtiszte-
lő cím birtokosa!!! Megérdemli, 
mert gyönyörű!!

A verseny első helyezettje részt 
vehet az Európa Fája versenyen.

Szavazási határidő: 
2015.október 18.
Az összegyűjtött nyertes meny-

nyiségű szavazatok száma 10.000 
és 25.000 között szokott lenni, 
úgyhogy van mit tenni!

Ehhez rengeteg szavazatra van 
szükség, így kérjük segítsenek egy 
kattintással, a következő linken:

www.evfaja.okotars.hu
A deszki Marosi Matuzsálem 

sorszáma: 9.
Szavazás után a megadott e-ma-

il címre üzenet érkezik, amit jóvá 
kell hagyni, ÍGY LESZ ÉRVÉ-
NYES A SZAVAZÁS!

Köszönjük a segítséget!

Legyen a deszki Marosi 
Matuzsálem az Év Fája!
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CÍMEK, TELEFONSZÁMOK
Deszki Polgármesteri Hivatal
6772 Deszk, Tempfli tér 7.
Telefon: 62/571-580; Fax: 62/571-581;
E-mail: ph@deszk.hu; Honlap: www.deszk.hu
A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje:
 Hétfő 8.00 - 16.00; Kedd nincs;
 Szerda 8.00 - 17.30; Csütörtök nincs;
 Péntek 8.00 - 12.00.
Deszki Művelődési Ház és Könyvtár 
6772 Deszk, Tempfli tér 8. Telefon: 62/571-599
E-mail: faluhaz@deszk.hu
SZTEJKI Zoltánfy István Általános Iskola
6772 Deszk, Móra utca 2. és Tempfli tér 1.
Telefon: 62/271-220 (új iskola); 
E-mail: zoltanfy@anet.hu
Móra Ferenc Csicsergő Óvoda
6772 Deszk, Móra utca 2. Telefon: 62/271-311
E-mail: ovideszk@gmail.com
Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft.
6772 Deszk, Móra utca 2. 
 Telefon: 62/271-852; 0620-620-7942; 
 E-mail: deszkikft@deszk.hu
Sportcentrum
 6772 Deszk, Alkotmány utca, 
 Móra utca sarok
Takarékszövetkezet
 6772 Deszk, Felszabadulás utca 24.
 Telefon: 62/271-544
Posta 6772 Deszk, Tempfli tér 5. 
 Telefon: 62/271-209

FALUGAZDÁSZ
Horváth Attila
ügyfélfogadási idő: hétfőnként 8 – 16 óráig  
(ebédidő: 12 – 13 óráig).

KÖRZETI MEGBÍZOTTAK
Batki István r. törzsőrmester 0620/209-5327, 
Urbán Richárd r. törzsőrmester 
0620/852-0675, 
Fogadóóra: a Polgármesteri  Hivatalban
páratlan héten hétfőn 10-12-ig
páros héten csütörtökön 8-10-ig.

HÁZI ÁLLATOK ELLÁTÁSA
Az állatok megbetegedését közvetlenül
lehet jelezni állatorvosainknak:
Dr. Tóth Tamás  30/958-3913 
Rendelő: Szeged-Szőreg, Hősök tere 4.
Rendelési idő: hétfőn és szerdán 17 - 18 óráig.
Kóbor kutyák bejelentése:
Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft. 
 hétfőtől-péntekig 62/271-852

Temető nyitva tartása
 hétfő - vasárnap: 07.00-20.00

KÖZVILÁGÍTÁSSAL  
KAPCSOLATOS  
HIBABEJELENTÉS
EDF DÉMÁSZ telefonszám: 
06/40-822-000.

HULLADÉKUDVAR
6772 Deszk, külterület 0186/3 hrsz., 
(Petőfi utca vége)
Téli nyitva tartás
 (szeptember 30-március 31. között):
 Hétfő – Kedd: SZÜNNAP
 Szerda:  9.00 – 15.00 óra
 Csütörtök:  SZÜNNAP
 Péntek  11.00 – 17.00 óra
 Szombat:  9.00 – 17.20 óra 
 (Ebédszünet: 12.00 – 12.20 óra)
 Vasárnap:  SZÜNNAP 
  
ORVOSI RENDELÉSEK 
I. számú Háziorvosi körzet
Dr. Marusin Ildikó és Dr. Herédi Renáta 
háziorvosok
háziorvosok, 6772 Deszk, Tempfli tér 3.
Telefon: időpont egyeztetés: 06 62/271-269
 ügyeleti telefon 16 óráig: 30/886-4577
Rendelési idő: 
Hétfő 12-16.-ig, Kedd 8-12-ig, Szerda 12-16-ig, 
Csütörtök 8-12-ig, Péntek 8-12-ig
Vérvételi idő minden csütörtökön 
7.30-tól – 8.30-ig.
Üzemorvosi rendelés: telefonos előjegyzés alapján
Csecsemő és kisgyermek tanácsadás:
Dr. Bicskei Irén gyermekgyógyász szakorvos
 Szerda 16-17 óráig
Deszk II.sz. Háziorvosi körzet
Dr. Balla Beáta csecsemő-gyermekgyógyász, 
háziorvostan és üzemorvostan szakorvos
 6772 Deszk, Tempfli tér 4/A
 Email: drballa.praxis@gmail.com
 Tel: 62/ 631-744, 70/3412449
Felnőtt és gyermek háziorvosi ellátás:
 Hétfő, Szerda: 07.30-11.30, 
 Kedd, Péntek: 13-16;  Csütörtök: 13-17
Csecsemő és kisgyermek tanácsadás
 Kedd: 10-12
Fiziotherápia: 
Rheumatologus szakorvosok elrendelő lelete 
alapján. Praxison kívüli páciensek számára is. 
Minden munkanapon, előzetes bejelentkezés 
után.

Foglalkozás-egészségügyi alapellátás:
 Hétfő: 11.30-13.30,  Szerda: 11.30-13.30
Telefonon történő bejelentkezés alapján
Iskola és ifjúság egészségügy: 
védőnői tanácsadóban:
 Kedd: 07.30-10.00
Ügyelet:
 hétköznap 16 órától, másnap 7.30 óráig;
 Szombat 7.30 órától, hétfő 7.30 óráig
Központi ügyelet: 104

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT 
6772 Deszk Tempfli tér 10. 
Telefon: 06-62/631-030
I. körzet Kothencz Ágnes
Csecsemő tanácsadás: 
Szerda:  8.00-9.00 és 15.00-16.00
Terhestanácsadás: Csütörtök: 8.00-10.00
II. körzet: Nagy Bernadett Kinga
Csecsemő tanácsadás: csütörtök 15.00-16.00
                                   péntek: 08.00-09.00
Terhestanácsadás: csütörtök 13.00-15.00

FOGÁSZAT 
Dr. Németh Zsuzsanna és 
Dr. Halász András fogszakorvos
6772 Deszk, Tempfli tér 4.
 Hétfő: 8-15 óra; Kedd: 8-14 óra;
 Szerda: 13-18 óra; Csütörtök: 8-14 óra;
 Péntek: 8-14 óra iskola fogászat
 Telefon: 270-915 vagy 20-327-7837

GYÓGYSZERTÁR 
6772 Deszk Felszabadulás utca 29.
Telefon: 06 62/271-178
 Hétfő-Péntek 8-17 óra; Szombat 9-12 óra

GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 
6772 Deszk, Tempfli tér 7.
Telefon: 62/ 571-598
Munkatárs: Tóth Ágnes
 Hétfő: 8.00–16.00; Szerda: 8.00–17.30;
 Péntek: 8.00–12.00.
 Kedd, Csütörtök: NINCS ügyfélfogadás;

Kiadó: Deszki Polgármesteri Hivatal 
Székhely: 6772 Deszk, Tempfli tér 7.
Kiadásért felelős személy: 
dr. Altmayerné dr. Kocsis Anita jegyző
Szerkesztésért felelős személy: Bene Ildikó 
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SZELEKTÍV 
HULLADÉK SZÁLLÍTÁS 

Október 7. és 21.
A ház elé reggel 6-ig kihelyezett bármilyen 

saját zsákban vegyesen lehet papír és műanyag hul-
ladékot, fém üdítős és sörösdobozokat kihelyezni!!!

Családi események

MEGÉRKEZTÜNK!

Sziveri Zsoltnak és Megyesi Juditnak 
(Alkotmány u 22.) Regő 
Gratulálunk!

HÁZASSÁG
2015 szeptember 19-én házas-
ságot kötöttek - Hegedűs Anna és Tóth Ta-
más deszki lakosok

HALÁLOZÁS

Török Lajos, Deszk, Felszabadu-
lás u. 55. szám alatti lakos 88 éves korában,

Tomán Balázs, Deszk, Tanya 20. szám 
alatti lakos 60 éves korában,

Tóth Béláné, volt Deszk, Damjanich u. 
3. szám alatti lakos 74 éves korában el-
hunyt.
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